
           Obec Chrášťany, 373 04 Chrášťany 79, IČ : 00245003 
DIČ : CZ 00245003 

ŠKOLSKÁ RADA – zápis ze zasedání 3.5.2012

Přítomní členové školské rady : 
S.Kalinová, J.Koudelka, Mgr.H.Lišková, Mgr.I.Šulcová, M.Vaníčková 

Nepřítomný člen - omluven :
Mgr.J.Vomáčka

Přítomní hosté : 
Mgr.M.Machová - ředitelka školy, J.Koudelková

Program :    1. Provoz MŠ a družiny o letních prázdninách
        2. Financování ZŠ z rozpočtu obce, pojistná událost MŠ
        3. Rekonstrukce ZŠ/MŠ - oznámení, informace

Ad 1. 
-  Rodičům byl nabídnut prázdninový provoz MŠ na 3 týdny, za zvýšenou úplatu 300,-Kč za  týden za dítě. 
Rodiče souhlasili, do dnešního dne je závazně přihlášeno 8 dětí. Rodiče, kteří se zatím nevyjádřili, tak mohou 
učinit nejdéle do 11.5.2012. Úplata se musí zaplatit do konce měsíce června 2012 a je nevratná. Školská rada se 
usnesla, že pokud bude do 11.5.2012 závazně přihlášeno méně než 12 dětí, bude MŠ v provozu jen v termínu od 
9.7.-20.7.2012. V opačném případě bude MŠ v provozu v termínu od 9.7.-20.7. a od 27.8.-31.8.2012. Provoz 
bude zajištěn celodenně. Na případných vícenákladech se bude podílet také zřizovatel - Obec Chrášťany.
-  Vzhledem k malému zájmu ze strany rodičů, nebude prázdninový provoz družiny realizován.

Ad 2.
-  Částka pro provoz ZŠ na rok 2012, potvrzená a poskytovaná zřizovatelem, nesouhlasí s částkou uvedenou ve 
výdajích v položce 3113 schváleného rozpočtu obce na rok 2012. Školská rada proto doporučuje přizvat na 
jednání rady obce ředitelku školy Mgr.Machovou a vzniklou situaci projednat a zjednat nápravu.  
-  Školská rada také doporučuje přizvat na jednání rady obce ředitelku školy Mgr.Machovou a projednat 
přerozdělení finančních prostředků získaných z pojistné události v MŠ.

Ad 3.
-  Z důvodu rekonstrukce ZŠ a MŠ ("změna zdroje vytápění a zateplení objektů ZŠ a MŠ"), vyhlašuje ředitelka 
školy ředitelské volno ve dnech od 25.6. do 29.6.2012. Provoz družiny v těchto dnech bude zajištěn pro děti z 1. 
stupně. 
-  V tomto období proběhne také rekonstrukce hygienické kabinky na WC v objektu ZŠ.
-  Termíny rekonstrukce ZŠ a MŠ : od 28.5.2012 - pavilon tělocvičny a dílen, pavilon SMV1 (kotelna, jídelna), od 
25.6.2012 - pavilon U4O1V1 (hlavní budova ZŠ), od 23.7.2012 - pavilon MŠ.  Výměna zdroje vytápění bude 
probíhat průběžně celé období rekonstrukce.
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